LA COMISSIÓ AMBIENTAL INFORMA

Full nº 1 Curs 05/06
INFORME DE LA CAMPANYA DE
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
I DE LECTURA

La Comissió Ambiental de l’IES Josep Maria Llompart du a terme des del curs 0203 tota una sèrie d’activitats relacionades amb el reaprofitament dels llibres de text i de
lectura amb els següents objectius generals:
1.2.3.4.-

Aconseguir un màxim aprofitament dels recursos.
Reduir els residus generats.
Ajudar a l’alumnat amb menor capacitat econòmica a reduir la despesa en llibres.
Fomentar la capacitat de col·laboració entre l’alumnat del Centre.

Les activitats que hem organitzat són de diferents tipus i es basen en el préstec
o la compravenda de llibres usats. Són les següents:
A.- Campanya de compra i venda de llibres de text: Aquest és el nostre “projecte
estrella” en quant al volum de llibres i al numero d’alumnes implicats. La Comissió
Ambiental únicament fa d’intermediària sense cap guany econòmic. La campanya
consta de tres fases:
1. Els alumnes deixen els llibres en dipòsit i emplenen una butlleta amb les dades del
propietari i el preu de venda (50 % del preu original, com a màxim, per un llibre en
molt bon estat i un 30%, com a màxim, per un llibre en bon estat).
2. Els alumnes interessats en comprar alguns dels llibres del pròxim curs els poden
adquirir a un preu molt més econòmic.
3. Finalment, els alumnes poden recollir el doblers dels llibres venuts o recuperar els que
no s’hagin venut.
Dades de la campanya actual, fins al moment:
Llibres posats a la venda: 586

Llibres venuts: 356

Alumnes participants: 94

Llibres en dipòsit: 230
(1r ESO 62 / 2n ESO 27 / 3r ESO 88 / 4t ESO 28 / 1r Batx 21 / 2n Batx 4)
Estalvi obtingut per pares i alumnes (*): 3.560 € (10 € per llibre venut, de mitjana)
(*) S'ha calculat que el preu mitjà d'un llibre és de 22 € (a partir dels preus de tots els
llibres de cada curs).

B.- Recuperació dels llibres abandonats durant l'estiu a les aules que passen
a formar part del fons de llibres de la Comissió Ambiental: Durant els primers
dies de juliol, i en col·laboració amb el servei de neteja del centre, es reuneixen, es
classifiquen i s’emmagatzemen els llibres de text i de lectura abandonats per els alumnes
a les aules. Si no són reclamats, a principi del curs següent passen a formar part del fons
de llibres de la Comissió Ambiental. Durant el mes de setembre es venen i amb el
doblers que es treuen es financen les altres activitats. Els llibres no venuts, queden en
dipòsit per a ser utilitzats a les campanyes de préstec. En cap cas hi ha un profit
econòmic per part dels membres de la Comissió Ambiental.
Llibres recuperats, venuts per la Comissió Ambiental : 121
C.- Compra de llibres de lectura per part de la Comissió Ambiental i donació a
la biblioteca: Amb els doblers obtinguts de la venda dels llibres abandonats a les
aules, s’han adquirit llibres de lectura dels que han posat a la venda els alumnes del
centre els quals s’estan catalogant per tal de fer una donació a la Biblioteca del centre,
amb la intenció que els alumnes que ho desitgin puguin treure aquests llibres quan la
seva lectura sigui encarregada per el professorat.
Llibres de lectura adquirits fins al moment: 24
D.- Préstec de llibres de text al professorat del centre: Els llibres del fons de la
Comissió Ambiental es troben a disposició de tot el professorat que els necessiti, per al
seu propi ús o per a alumnes amb característiques especials (PALIC, Reforç, ..).
Simplement s’han de demanar i omplir un full de registre.
Llibres prestats al professorat, fins al moment: 10

Professorat participant: 3

E.- Préstec de llibres de lectura utilitzats al llarg del curs per els
departaments didàctics: Al departament de Biologia i Geologia el curs 03-04 varem
començar un sistema de préstec dels llibres de lectura per als alumnes que no
volguessin, o que econòmicament no poguessin, comprar-los. Com a fiança, els
alumnes, han de deixar 6 € de dipòsit que es retornen quan es produeix la devolució
del llibre, sempre i quan el seu estat de conservació sigui el correcte. També se’ls hi fa
signar un rebut, a ells i als seus pares.
F.- Compra d'alguns llibres de text per part de la Comissió Ambiental per a
deixar-los en préstec a alumnes amb baix nivell adquisitiu: Els llibres de text són
de segona mà, comprats per la Comissió. També s’utilitzen els llibres abandonats a les
aules. En alguns casos molt puntuals també poden ser llibres nous adquirits
expressament per al seu préstec. El funcionament és idèntic al descrit a l’apartat
anterior, com a fiança, els alumnes, han de deixar una certa quantitat en dipòsit que es
retorna quan es produeix la devolució del llibre, sempre i quan el seu estat de
conservació sigui el correcte. En casos extrems, determinats per les condicions familiars
dels alumnes, es permet que no deixin cap quantitat en dipòsit. També se’ls hi fa signar
un rebut, a ells i als seus pares .
Llibres prestats a l’alumnat, fins al moment: 7

Alumnat participant: 3

